PROTEJEAZĂ PARBRIZUL CU

NANOPROTECH Protecţie
Geam - Plic
o soluție de protecție profesională lichidă
împotriva umidității pentru sticlă, pe bază
de nanotehnologie certificată în EU

Cea mai bună soluţie de protecţie special concepută pentru condiţiile meteo nefavorabile. NANOPROTECH,
furnizează suprafeţei armele necesare pentru a ţine la distanţă ploaia, gheaţa, bruma, murdăria şi praful, pentru
3 -6 LUNI.

USOR, SIGUR, ECONOMIC










Previne murdăria geamurilor
Oferă siguranţă şi vizibilitate în timpul condusului
Ajută la îndepărtarea mizeriei, prafului şi a gheţei
Îmbunătăţeşte vizibilitatea pe timp de noapte
Reduce consumul lichidului de parbriz
Se aplică extrem de uşor
Stratul protector este foarte rezistent la acţiunea chimică şi mecanică
Timp scurt de fixare a protecţiei pe suprafaţă
Durabilitate 3-6 luni la o singură aplicare

Principiul acțiunii NANOPROTECH
1. Nanoprotech, protejează suprafeţele de sticlă de toate tipurile de
umiditate (abur, umiditate, condens, ceață, stropi, ploi, ploi acide, sare
și apă cu clor, evaporarea chimica, etc).
2. Proprietățile hidrofobe excelente și tensiunea superficială scazută,
permit obținerea unui strat de protecție foarte subțire, care pătrunde în
structura microscopică a sticlei. Astfel umezeala este eliminată.
3. Datorită aderenței mari și frecării interne scăzute, NANOPROTECH
formează în mod constant un strat protector impermeabil la umiditate.
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Funcţii

Proprietăţi

Domenii de aplicare

- oferă vizibilitate și siguranță
pe timp de ploaie atât ziua cât
și noaptea;
- apa alunecă de pe suprafață în
forme perfect sferice, de la
60km/h nu mai este necesara
folosirea ștergătoarelor;
- timp scurt de fixare și ușurință
în aplicare;
- reduce consumul lichidului de
parbriz;
- stratul nanoprotector rezistă
la acțiunea chimică și mecanică
susținută;
- acțiune 3-6 LUNI.

- crează o barieră superhidrofobă
împotriva apei;
- picăturile de ploaie, de pe suprafaţa
tratată, se adună în forme perfect
sferice care alunecă şi odată cu ele,
murdăria şi praful;
-de la 60 km/h, ştergătoarele nu mai
sunt necesare;
- vizibilitatea se măreşte;
- pe timp de iarnă, stratul de gheaţă
nu aderă pe suprafaţă, facilitând
îndepărtarea ei;
- creşte rezistenţa suprafeţei tratate
la acţiunile exterioare.

- procură toate uneltele necesare
tratării parprizului, într-un singur
kit , înlocuind un serviciu oferit de
service-urile auto;
- soluţia este concepută pentru a
proteja orice tip de suprafaţă de
sticlă ( panouri solare, sticla exterioară a clădirilor, suprafeţele
interioare, geamurile automobilelor, etc.).

Nanoprotech:
- este ușor de utilizat;
- oferă o gamă largă de domenii de aplicare;
- KIT-ul este format dintr-un: - şerveţel cu soluţie pentru degresarea suprafeţei;
- şerveţel cu soluţia nanoprotectoare;
- serveţel pentru polisharea suprafeţei.
- un KIT acoperă în întregime parbrizul maşinii;
- temperatura de aplicare: între +15 C +20 C;
- temperatura de depozitare: -30 C +30 C;
- durabilitate 3- 6 luni la o singură aplicare.

Protecţie de lungă durată în 3 paşi simpli cu
NANOPROTECH Protecţie Geam
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